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Θωράκιση 
Το φύλλο πόρτας είναι αδιάρρηκτο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ειδική σκληρότητα. Το εσωτερικό φύλλο 
θωράκισης έχει τρεις κάθετες νευρώσεις που ενισχύουν τη θωράκιση. Κάσα από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, 
βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο ματ σαγρέ. Έχει ειδικό άνοιγμα για τοποθέτηση θερμοηχομονωτικού 
λάστιχου σε κάσα και πόρτα. Η κάσα ενισχύετε με ενσωματωμένη προκάσα σε μορφή κοιλοδοκού για εύκολη 
τοποθέτηση και αποφυγή στρέψης. Ο αποστάτης κάσας είναι ήδη τοποθετημένος. 

Διαστάσεις
Οι πόρτες παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις που καλύπτουν ανοίγματα πλάτους 90, 95, 100 cm και ύψους 205, 
210, 215 cm, αλλά και σε διαφορετικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας. 

Τομή πόρτας κάτοψη
1. Πορτόφυλλο γαλβανιζε 2. Κάσα με ενσωματωμένη ψευτόκασα 3. Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες κατά ύψος 4. 
Στεγανοποίηση με δύο σειρές λάστιχα 5. Πίροι ασφαλείας 6. Έπένδυση ξύλου 7. Μεταλλικό μπασκι.

ECO MS 12
8 κινητά εμβολα κλειδώματος 
4 σταθερά εμβολα κλειδώματος 

ECO MS 14
10 κινητά εμβολα κλειδώματος 
4 σταθερά εμβολα κλειδώματος 

ECO MS 21
14 κινητά εμβολα κλειδώματος 
7 σταθερά εμβολα κλειδώματος 

MS 14 PLUS
10 κινητά εμβολα κλειδώματος 
4 σταθερά εμβολα κλειδώματος 



Μαγνητική Κλειδαριά
Η μαγνητική κλειδαριά περιλαμβάνει τρία κωδικοποιημένα μαγνητικά κλειδιά. Η αντιγραφή περισσοτέρων κλειδιών γίνετε 
μόνο από την εταιρεία που παράγει το συγκεκριμένο προϊόν στην Ιταλία και μόνο με τον κωδικό που αναγράφεται στην 
κάρτα. Το προϊόν είναι πατενταρισμένο και περιέχει επιπλέον ασφάλεια στην θωρακισμένη πόρτα ανεξαρτήτως κλειδα-
ριάς γιατί καλύπτει την τρύπα της κλειδαριάς και έτσι είναι αδύνατη η πρόσβαση του διαρρήκτη στην κλειδαριά  με διά-
φορα εργαλεία και κλειδιά.  

Εξοπλισμός
Κλειδαριά χρηματοκιβωτίου SECUREMME με δυνατότητα αλλαγής συνδυασμού με 4 έμβολα και επιπλέον γλωσσάκι, μια 
σφραγισμένη μήτρα με τρία κλειδιά και ένα κλειδί υπηρεσίας / Διατίθεται επίσης ηλεκτρική κλειδαριά (άνοιγμα και με 
ηλεκτρονικό συνδυασμό και κιπρί) / Μεντεσέδες βαρέου τύπου ρυθμιζόμενοι κατά ύψος / Μηχανισμός ελεγχόμενου 
ανοίγματος (σύρτη νυκτός παλινδρομικός) / Ρύθμιση της γλώσσας της κλειδαριάς (αντίκρισμα κλειδαριάς) / Πανοραμικό 
ματάκι / Αυτόματος ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης / Έξαρτήματα πόρτας (πόμολα χερούλι). 

Ενσωματομένο σύστημα συναγερμού
Τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα διαρρήξεων σε κα-
τοικίες και επαγγελματικούς χώρους, κάνουν απαραίτητη 
την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων συναγερμού, 
ικανών να προστατεύσουν τους χώρους αλλά και τους αν-
θρώπους που βρίσκονται σ’ αυτούς.
Τα συστήματα συναγερμού που θα αναλάβουν την προ-
στασία των χώρων απέναντι σε προσπάθειες διάρρηξης 
πρέπει να είναι αποτελεσματικά και η αποτελεσματικότη-
τα ενός συστήματος συναγερμού προϋποθέτει την σωστή 
κατασκευή του και την προσιτή τιμή του .Ετσι η εταιρία 
’’ARTIST ’’ σας παρουσιάζει τις  νέες  ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ 
ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. 
Έίναι ένα έξυπνο σύστημα συναγερμού το οποίο αποτε-
λείται από την κεντρική μονάδα,την μαγνητική επαφή,4 

πιεζοηλεκτρικές σειρήνες και 2 τηλεχειριστήρια οπλισμού-αφοπλισμού και πανικού.  
Το σύστημα οπλίζει και αφοπλίζει με την χρήση τηλεχειριστηρίων,διαθέτει ενδεικτικά λαμπάκια οπλισμού και αφοπλισμού 
χρόνος διάρκειας του συναγερμού είναι 75second,έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα και ως σύ-
στημα πανικού πατώντας απλά ένα κουμπί και τέλος μπορούμε να συνδέσουμε το σύστημα συναγερμού με τον υπάρχων 
σύστημα της οικίας σας.    



Διαστάσεις






